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Minnesanteckningar KSS Konsumtionsgrupp 19 april 2018
Deltagare: Susanne Dahlberg, Helena Thelander, , Emil Levin, Nina Nordh, Carina Johnsson

Dagordning:
Tänk om plast, plastprojekt som är på gång

Johanna Ragnarsson

Hållbarhetsveckan, Beräkningar av konsumtionens klimatpåverkan

Nina Nordh

Projekt, beräkningsmodell konsumtion

Susanne Dahlberg

Divesteringsprojekt, förslag

Susanne Dahlberg

Det goda livet, Cirkulär region, Matsvinn

Helena Thelander

Klimat- och energistrategin – så blev det

Susanne Dahlberg

Övrigt

1. Tänk om plast
Johanna informerade om ett plastprojekt som är på gång regionalt. Projektet kommer först att starta
nätverk och samla den information och aktörer som finns i Skåne och till hösten ska det tas fram en
plaststrategi för Skåne, se bifogad presentation.
Vi hade en diskussion om plastmärkning och om bioplaster. Om vi vill att Johanna kommer och pratar
om projektet i våra nätverk är det bara att höra av sig till henne. Eventuellt kan denna arbetsgrupp ge
inspel i höst när strategin ska tas fram.

2. Hållbarhetsveckan och seminarium om beräkningar av konsumtionens
klimatpåverkan.
Nina gick igenom delar av Hållbarhetsveckans seminarium, mycket på gång som rör hållbar
konsumtion. Vi är tillsammans med Lunds kommun arrangörer av ett arrangemang som heter
Beräkningar av konsumtionens klimatpåverkan den 24 april. Många intressanta föreläsare och det blir
runt 80 besökare.
Nina informerade om andra intressanta arrangemang under veckan.

3. Projekt, beräkningsmodell konsumtion
Susanne informerade kort om en Formas ansökan som Lunds universitet (Kimberly Nicholas) ska
lämna in som handlar om att mäta konsumtionens klimatpåverkan. Länsstyrelsen och Lunds kommun

är partners i projektet och Konsumtionsgruppen föreslås vara referensgrupp. Gruppen var överens om
att vi skulle vara referensgrupp i projektet.

4. Divesteringsprojekt förslag
Susanne informerade om en pitch kring ett projekt som Länsstyrelsen och malmö stad tänker söka
pengar till. Projektet handlar om att stödja kommuner att divestera sina pengar. Konsumtionsgruppen
kan vara referensgrupp i detta projekt också.

5. Det goda livet, Cirkulär region, Matsvinn
Helena informerade om projekten Det goda livet och Cirkulär region, se bifogat material.
Det goda livet är ett beteendepåverkande projekt där en kock, en ekonom och en psykolog ska vägleda
fem familjer till ett ”godare liv”
Matsvinn: Två samtal kring matsvinn ska anordnas på residenset, ett möte med kommunpolitiker ska
anordnas den 7 juni och en matsvinnsfestival ska anordnas på malmö Garden show den 1-3 juni. Det
preliminära programmet den 1 juni ser ut så här:
10-12
10.00-10.15 Välkommen – vem?
10.15-11.00 Key note Louise Ungerth
11.00-11.20 Lisa Mattson Karlstad universitet, svinn av frukt och grönt i butik.
11.20-11.40 Malmö stads arbete med matsvinn. Food loops. Gunilla/Carlos.
11.40-12.00 Resterkocken –tävlingen som lärde skånska skolelever att minska på matsvinnet. Ingela
Morfeldt, projektledare Avfallsavdelningen, VA SYD.
13-15
13.00-13.20 Vi minskar matsvinnet! Översta steget - systematiskt arbete för minskat matsvinn inom
skola, förskola och äldreomsorg. Maria Larsson, Marla Miljödialog, miljökonsult och projektledare för
Översta steget
13.20-13.40 Gottihop, nästan klar. Alexander.
13.40-14.00 Matsvinn A-B-C. Mat som ett socialt verktyg - ätbara utbildningar för framtidens
generationer. Edith Salminen, matkulturstrateg & medgrundare av mathuset Gro’up..
14.00-14.10 Bensträckare
14.10-14.30 Allemansrätten, besked slutet av veckan
14.30-15.00 Avslutning hur? Frågor, sammanfattning, blicka framåt. Kommunutmaningen. Vem/hur?

6. Klimat- och energistrategin – så blev det
Susanne informerade om de åtgärder som föreslås i klimat- och energistrategin under
konsumtionsdelen efter remissomgången. Det är i stort sett oförändrat en liten ändring under Hållbar
undervisning eftersom Skolverket tyckte det redan finnsutbildningsmaterial inom hållbarhet.
Aktörerna har också delats upp i Huvudaktörer och Medaktörer.

7. Kommande möten
Kommande möten blir:
14 juni 9-12 (OBS ändrat datum)

plats: Hållbar utveckling Skåne

30 augusti 9-12

plats: SLU Alnarp

11 oktober 9-12

plats Region Skåne

30 november 9-12

plats Region Skåne

8. Övrigt
Susanne informerade om Konsumentverkets forum för hållbar konsumtion, anmäl på denna länk:
https://www.forummiljosmart.se/
Resultaten från Skånepanelens klimatenkät finns på regionens hemsida.
Kansliet vill vara med på kommande arbetsgruppsmöten. De ska ha en sående punkt på dagordningen
som heter nytt från KSS kansli.

Kvar från förra gångens minnesanteckningar: Vi diskuterade också att göra en sammanställning av
allt gruppen genomfört eller varit delaktig i, Susanne tog på sig att påbörja den för påfyllning av
resten av gruppen.

